
 

         4102/64061  

 

 לכבוד: 

 שרת הבריאות, גב' יעל גרמן

 שר האוצר, מר יאיר לפיד

 ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו

 

 הנדון: קריסת מערכת הבריאות בישראל

 

  שלום רב, 

את סיפוריהם  להעלות על הכתבמה פרטית של אנשים המבקשים פרויקט "מכתבים לבריאות" הוא יוז

בשל חוסר יכולתה של מערכת התלאות והמצוקה שנגרמו להם  לחלוק עמכם אתכדי האישיים, 

מבתי  הכואבים נפרוש בפניכם את הסיפורים במכתבים יומיים אלההבריאות להעניק להם טיפול הולם. 

נציגויות שנמצאות בתחום אחריותו של משרד הבריאות. אנו ההחולים, המרפאות, מוקדי החירום ושאר 

 והדחיפות תקווה שהשיתוף של סיפורים אלה יעזור לכם להבין את חומרת המצב ולפעול במלוא הנכונות

 כדי לתקנו.

, על אבחון דחוף שבתו הפעוטה היתה נאלצת להמתין לו במשך חודשים ו של רועי רוטמןסיפורלפניכם 

לו הוא ואשתו לעמוד בתשלום לאופציה של רפואה פרטית. הסיפור פורסם לראשונה ארוכים, אלמלא יכ
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 צריכה והיא חודשים ותשעה שנים שלוש בת היא. פסיכולוגי אבחון לעבור צריכה, שירה, שלנו הבת"

 זמן וכך כך בעוד לדעת שנוכל כדי הזה האבחון את לעבור צריכה היא. בדחיפות הזה האבחון את לעבור

 בדחיפות האבחון את לעבור צריכה היא. ממנו סובלת שהיא רפואי ממצב כתוצאה משהו לה קרה אם

 על שמקשים התנהגותיים שינויים שיוצרת תרופה, הזה הרפואי למצב תרופה מקבלת שהיא מכיוון

 עם קצת התייעצנו. עליה התרופה השפעת את מגביר שעובר יום וכל ברורות פסיכולוגיות אבחנות

 שנקבל והשירות, פרטי מומחה עם שנדבר צורך שום אין כך שלשם לנו אמרו וכולם, סביבתנו

 שירות הוא חברים אנו שבה החולים בקופת או הציבוריים החולים בבתי הילד להתפתחות מהמרכזים

 . דיו טוב

 שאז אלא. הפניה לקבל כדי שירה של הילדים לרופאת ופנינו כזה במקרה לעשות שצריך מה עשינו אז

 שנגיש בבקשה מלווה להיות חייבת הילדים רופאת לנו לתת שיכולה ההפניה. בכך די שאין הסתבר

 רק. 21 טופס לנו להוציא והאם ההפניה את לנו לאשר האם ותחליט ותדון שתתכנס, מיוחדת עדהולו

 תור ולקבוע להתקשר אנחנו נוכל, החלטתה את לנו ותעביר ותחליט ותדון תתכנס שהועדה אחרי

 (. חודשים כמה בעוד שיהיה סביר שממילא)

 .פרטי באופן פסיכולוגית עם תיפגש שירה הבא בשבוע. ויתרנו

 מוטלת אינה החולים ובית החולים קופת של הילד להתפתחות בשירות הטובים האנשים של מקצועיותם

 זה כל מה אבל. בו מפקפק לא שאני דבר היא לעזור שם שעובדות הטובות הנשים של רצונן גם. בספק

 את לראות יכולים לא שהם שהסיבה בטוח אני? הבא בשבוע אליהם הגישה את צריך אני אם לי עוזר

 ופסיכולוגיות פסיכולוגים מספיק אין פשוט: עמוסים שהם אלא, עצלנים שהם לא היא הבא בשבוע שירה



 

 לעמוד יכולים אנחנו, היחסי למזלנו. מאוד עד מתארכים והתורים, החולים בקופת או החולים בבית

 ".ממתין, יכול שלא ומי. יכולים כולם לא אבל, פרטי מומחה עם פגישה קביעת של הכספית בעלות

אחיות, מיטות הרופאים, עודכנה מערכת התקינה הקובעת את מספרי ה לא 6791 שנת מאז

, התקופה הנוכחית ועד זו משנה. ובמרפאות החולים בבתיאשפוז ואמצעים חיוניים נוספים ה

 לאנשי תקנים להוסיף ההבטחות כל. מיליון 8-מ ליותר איש מיליון 5.3-מ גדלה ישראל אוכלוסיית

 .מומשו ולא ההסדרים חוקבשל  טורפדו אשפוז ומיטות צוות

 נמצאת לא כבר בישראל הבריאות מערכת. הבריאות תיק את הזניחו לדורותיהן ישראל ממשלות

 כעת האחריות נמצאת בידיכם.. בפועל קורסת היא", קריסה סף על"

 את להציב דורשים, המתמשכת מההזנחה כתוצאה יום מדי הסובלים ישראל ואזרחי אזרחיות, אנו

 שלב ולקשיי התפעול לתקצי ולייחס, הלאומי העדיפויות סדר בראש הבריאות מערכת שיקום

 .הביטחון מערכתשמוענקים לתקציב ולקשיים של  חשיבות מידת אותה את הבריאות מערכת

ההגנה על חייהם של אזרחי המדינה כוללת לא רק פעילות צבאית, אלא גם את השמירה על 

 נמשיךאנו  תפקודן התקין של מערכות מצילות חיים, מאריכות חיים ותומכות באיכות החיים.

  .בפועל מיושם לטובה שינוי שנראה עד, המצב גרוע כמה עד ביומו יום מדי לכם להזכיר

 

 , המיידי לטיפולכם ובתקווה בציפייה

  "לבריאות מכתבים" צוות
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 בכנסת והבריאות הרווחה, העבודה ועדת חברי

 


